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RENDELJ  
WEBSHOPUNKBÓL
A festés és a kert szakértője

 

 

 

Ingyenes átvétel üzleteinkben

Országos házhoz szállítás 5 nap alatt 

CAPAROL 

AKRIL 
HOMLOKZATFESTÉK

CAPAROL 

DECKWEISS

TIKKURILA

GARANCIA A MINŐSÉGRE
Egészség- és környezetbarát
Hosszan tartó bevonat
Több ezer színárnyalat,  
tökéletes szín újrakeverés

4 l (913 Ft/l)  |  15 l (446 Ft/l)  5 l (1330 Ft/l)  |  15 l (1119 Ft/l)  

Tartósan mosásálló, jól fedő, matt
• Időjárásálló
• Kiválóan alkalmas új és felújítandó  

felületek átfestésére
• Fehér 

 

Ft6650         
5 l

 

Ft16790         
15 l

Matt, beltéri falfesték
• Kiváló fedőképessége és könnyű  

feldolgozhatósága miatt különösen alkalmas  
nagy felületek gazdaságos festésére

• Környezetkímélő, tartósan mosásálló
• Fehér

 

Ft3650         
4 l

 

Ft6690         
15 l

VALTTI COLOR NEW 
VÉKONYLAZÚR
TIKKURILA  
Különleges, félig áttetsző,  
kültéri favédő vékonylazúr
• Mélyen behatol a fába
• Ellenálló felületet képez
• Védi a fát a nedvesség ellen
• Kerítések, korlátok, lugasok, 

kerti bútorok festésére
• Színtelen
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
• UV-sugárzás ellen  

a színezett változat véd

0,9 l (4833 Ft/l)  |  2,7 l (4330 Ft/l) 

Ft4350 
0,9 l

 
Ft11690        

2,7 l

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

AZONNALI  BOLTI SZÍNKEVERÉS 
Több száz színben 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

ÚJ
TERMÉK

Még több Tikkurila
termék a 7. oldalon
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Érvényes: 2020. október 9–31-ig, a készlet erejéig. 

PIKTOR MINŐSÉG  

már Keszthelyen is!

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS
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IMPREGNÁLÁS

MŰKŐ TISZTÍTÓ
SMILING HOUSE

JÓ TUDNI

 

Porosodás,  

elszürkülés,  

madárpiszok  

eltávolításában 

segít.

Sírkőtisztító természetes kövekhez  
(mészkő, gránit, márvány) 
• Kíméletes a kényes felületeknél
• Mesterséges (beton, műkő)  

kövekhez is
500 ml (2180 Ft/l)

SÍRKŐTISZTÍTÓ
SMILING HOUSE

Ft1090        
500 ml

Ft1550        
1 l

Savtartalmú speciális  
tisztítószer műkő felületekre
• Eltávolítja a vízkövet, 

rozsdanyomokat stb.
500 ml (2300 Ft/l)

Ft1150        
500 ml

Ft1350        
1 l

Termés- és természetes 
kövek impregnálására
• Vízlepergető felület
• Magas ellenálló képesség 

a környezeti hatásokkal 
szemben

• Engedi lélegezni a követ
• Kimagasló UV védelem

TERMÉSZETES  
KÖVEKHEZ  
IMPREGNÁLÓSZER
SMILING HOUSE

Ft1550       
1 l

 

Beltéri természetes kő, 
dísztégla, műkő felületek 
színének mélyítésére
• A kezelt építőanyagok nedves 

hatásúvá válnak
• Függőleges falfelületekhez 

ajánljuk pl. nappaliba díszítő 
falakra, melyek könnyebben 
takaríthatók lesznek, nem áll 
meg a por rajta

NEDVES HATÁSÚ IMPREGNÁLÓSZER
SMILING HOUSE

Ft4990       
1 l

 

• Oldószeres, tartós
• Ezüst, arany, fekete és fehér színekben
Fekete, fehér: 100 ml (44500 Ft/l)
Arany, ezüst: 100 ml (55900 Ft/l)

BETŰFESTÉK
AKEMI
Vésett, faragott feliratok festéséhez

 fekete, fehér

Ft4450        
100 ml

arany, ezüst

Ft5590        
100 ml

PA X 

Vízlepergetővé teszi a felületet, mélyen 
beszívódik a kőbe, eltömíti a pórusait
• Élénkíti a felület színét, mintázatát 
• Nedves felületre is felhordható

SÍRKŐ- ÉS MŰKŐ  
IMPREGNÁLÓ
SMILING HOUSE

Sírhelyek,

kripták, műem-

lékek felületének 

védelmére.

TIPP

Ft4850        
1 l

MINDENSZENTEK

Permetezze le  

a felületet BioCombbal,  

a többit pedig bízza  

a természetre!

Öntisztuló: a gomba, moha,  

alga tenyészetek az oldattól  

elhalnak. A leváló szennyező-

déseket az eső lemossa,  

a szél lefújja.

Új generációs biológiai tisztítás

TISZTÍTÓ MOHÁS 
FELÜLETRE
BIOCOMB
Mohás beton, kő, fa 
és térkő felületek 
tisztításához
• 3in1: eltávolít, tisztít, 

megelőz
• Korhadásgátlót is 

tartalmaz
• Vízzel hígítandó 

koncentrátum (1:3)
• Öntisztuló

 

Ft3990        
1 l
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KOSZORÚ, DEKORÁCIÓ KÉSZÍTÉSHEZ

FORRÓ RAGASZTÓ PISZTOLY
EXTOL

Ft2350        
szett

Koszorúk alá
• 50 mikronos
db (68 Ft/m2)

EXTRA ERŐS  
TAKARÓFÓLIA
SCHULLER  |  S45810

 

Ft1350        
db (4x5 m)

Színtelen
• 20 cm 

hosszú

RAGASZTÓRÚD
Ft60        
db

FLITTERFESTÉK 
MAESTRO
Csillogó, flitter hatású felület
• Karácsonyi díszek festéséhez
• Farsangi kellékek díszítéséhez
• Szinte minden felületre
• Arany és ezüst színben
150 ml (10600 Ft/l)

 

Ft1590        
150 ml

METÁL AKRILFESTÉK
MAESTRO

Fémes fényű, metál hatású bevonat
• Szinte minden felületre
• Kiválóan fed
• Kül- és beltérre
• Gyorsan szárad
• 7 színben
400 ml (3725 Ft/l)

 

Ft1490        
400 ml

Alkalmas szinte minden felület lakkozására
• Kifejezetten ajánljuk koszorúk, virágdíszítések 

konzerválására
• Oldószeres, fényes
• Színtelen
500 ml (3700 Ft/l)

TRINÁT LAKK
TRILAK

 

Ft2990        
1 l

 

Ft1850        
0,5 l

Szinte minden felület 
egyszerű lakkozására
• Gyorsan szárad, tartós
• Fényes vagy matt 
400 ml (3375 Ft/l)

AKRILLAKK
MAESTRO

Ft1350        
400 ml

Rendkívül kemény és 
kopásálló, fényes védőlakk
• Gyorsan szárad  

(10 perc után fogásbiztos)
400 ml (3375 Ft/l)

NITRÓLAKK
MAESTRO

Ft1350        
400 ml

Kreatív munkákhoz, otthonra
• 2 db ragasztórúddal
• 230 V

            EXTRA  
KEDVEZMÉNYEINK
30 000 Ft felett: -3%   
50 000 Ft felett: -5%  

100 000 Ft felett: -7%
Részletek az üzletben 

és a webshopon.

%
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Akár egyetlen  

délután  

megújíthatod 

otthonodat!

TIPP

Korom és  

rozsdafoltok 

eltüntetésére is

ajánljuk.

TIPP

3-6 mm 

Ft1450       
5 kg

3-6 mm 

Ft3790       
20 kg

SIMA FALAK

RIMANO PLUS A
RIGIPS Univerzális glett beltérre

• 0-10 mm vastagságban
• Befejező glettelésre
• Gipszkarton hézagolásra  

és telibe glettelésre is
• Extra fehér
5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (195 Ft/kg)

6-30 mm 

Ft1550       
5 kg

6-30 mm 

Ft5390       
25 kg

 

Ft1450       
5 kg

 

Ft3890       
20 kg

Vizes hígítású, matt falfesték
• Magas fedőképességű,  

páraáteresztő
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (973 Ft/l)  |  15 l (450 Ft/l)

HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK
TRILAK 
 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Környezetbarát, matt beltéri falfesték kész színekben
• Kiváló fedőképesség
• Nedves dörzsálló
• Könnyű felhordás
• 51 színben
2,5 l (2140 Ft/l)  |  4 l (1798 Ft/l)

HÉRA PRÉMIUM SZÍNES FALFESTÉK
TRILAK 

HÉRA PÓLÓT  
adunk ajándékba* 

5 liter Héra Prémium  
színes falfesték mellé

 

Ft5350  
2,5 l

 

Ft8990  
4 l

 

Ft3890  
4 l

 

Ft6750  
15 l

Megakadályozza, hogy a beázás és a 
nikotin foltok átüssenek a falfestéken
• Vizes hígítású
• Fehér
2 l (3495 Ft/l)  |  4 l (3188 Ft/l)

HÉRA FOLTTAKARÓ 
ALAPOZÓ 
TRILAK

 

Ft6990  
2 l

 

Ft12750  
4 l

Ajándék GONDOLJ EGY SZÍNRE!  

PENÉSZ ÉS FOLTOK ELLEN

0-3 mm 

Ft1390       
5 kg

0-3 mm 

Ft5390       
25 kg

Kiemelkedő fedőképesség  
már egy rétegben
• Prémium, matt beltéri 

falfesték
• Fehér
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (1038 Ft/l)  |  15 l (523 Ft/l)

HÉRA GOLD FALFESTÉK
TRILAK 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft4150  
4 l

 

Ft7850  
15 l

*Győri üzletünkben érvényes, 
2020. október 9-31-ig,  
illetve a póló készlet erejéig.

HÉRA PENÉSZGÁTLÓ 
BELSŐ FALFESTÉK
TRILAK
Megakadályozza újabb penész- 
és gombafertőzések kialakulását
• Hosszan tartó védelem
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
2 l (2495 Ft/l)  |  4 l (2248 Ft/l)

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

 

Ft4990  
2 l

 

Ft8990  
4 l

RIMANO GLETT 
0-3 / 3-6 / 6-30 mm
RIGIPS
Felületi hibák simítására
• Szürkésfehér
0-3 mm: 5 kg (278 Ft/kg)  |  25 kg (216 Ft/kg) 
3-6 mm: 5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (190 Ft/kg) 
6-30 mm: 5 kg (310 Ft/kg)  |  25 kg (216 Ft/kg)
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• Kréta hatású, krémes állagú
• Kiválóan fed, vízbázisú (gyorsan szárad)
• Matt, lágy tapintású, sima felületet ad
• Könnyen csiszolható
• 46 színben
230 ml (6739 Ft/l)  |  500 ml (5100 Ft/l)

Kopott, antik hatás elérésére bútorfelújításhoz, 
régi dísztárgyak átfestéséhez. Vintage vagy 
shabby chic stílusú dekorációkhoz.

LÁGY DEKORFESTÉK
PENTART | DEKOR PAINT SOFT

BÚTORFELÚJÍTÁS HÁZILAG

  

Ft1550  
230 ml

  

Ft2550 
500 ml

Problémás  

felületekre szigetelő 

alapozóként ajánljuk, 

így elkerülhetők a 

korábbi színezők 

 átoldódása.

TIPP

• Természetes hatású:  
látszik a fa erezete

• Lakkozásra nincs szükség:  
díszítésre is alkalmas 
(stencilezés)

• Kül-és beltérre
• 8 színben
100 ml (6900 Ft/l)

Gél állagú, vizes alapú lazúr színt és 
védelmet ad fa tárgyainknak

  

Ft690  
100 ml

LAZÚRGÉL
PENTART 

STENCILEK
PENTART
Vékony és 
vastag műanyag 
festősablonok 
dekorációhoz
• Több méretben

 

Ft750  
db

-tól

SZIVACSECSET 
SZETT
PENTART
A tökéletes  
sablonozáshoz
• 5 db különböző  

méretű ecset

 

Ft400 
szett (5 db)

A festett felület 

száradás utáni 

viaszolással vagy 

lakkozással válik 

időtállóvá.

TIPP

Lágy, paszta állagú, 
selymes fényű felületet ad 
• Dekortárgyak festés utáni 

védőkezelésére (nem 
mindenapi használatú)

• Puha ronggyal kell 
bedörzsölni

• Színtelen
125 ml (13520 Ft/l)

BEFEJEZŐ VIASZ
PENTART  |  WAX PASTE

  

Ft1690  
125 ml

Matt és selyemfényű vízbázisú 
(gyorsan száradó) befejező lakk
• Lágy dekorfestékkel festett 

nagyobb igénybevételnek kitett, 
napi használatú bútorokra

230 ml (6043 Ft/l)  |  500 ml (4580 Ft/l)

DEKORLAKK
PENTART  |  DEKOR VARNISH

  

Ft1390  
230 ml

  

Ft2290  
500 ml

Vízbázisú alapozó paszta 
porózus felületek festés 
előkészítéséhez
• Kitölti az apró 

egyenetlenségeket
• Csiszolható
• Könnyen kenhető sűrű paszta
• Sablonozással 3D térhatású 

minták is képezhetők vele
• Fehér
230 ml (6043 Ft/l) 

LÁGY ALAPOZÓ PASZTA
PENTART  |   
PRIMER PASTE SOFT GESSO

  

Ft1390  
230 ml

Vízbázisú alapozó 
• Nem kell csiszolni előtte, csak 

por és zsírmentesíteni a felületet
• Záróréteget képez festés előtt
• Átlátszó
230 ml (5870 Ft/l) 

DEKORFESTÉK ALAPOZÓ
PENTART  |  PRIMER FOR DEKOR PAINT

  

Ft1350  
230 ml

Díszítőfestés 
előtti 
alapozáshoz
• Matt
• Fehér
100 ml (7500 Ft/l) 

AKRILFESTÉK  
ALAPOZÓ
PENTART  |  ACRYLIC PRIMER

  

Ft750  
100 ml
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FÜSTCSÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ IDOMOK 
• 600°C-on beégetett festés
• Fekete szín

1. osztályú bükk - tölgy  
fűrészporból és faforgácsból
• Lényegesen jobb hatásfokkal 

ég, mint a fa
henger (89 Ft/kg) 
tégla (99 Ft/kg)

FABRIKETT 
AZ OTTHON MELEGE 

Kéménytisztító kefe
• 5, 8 vagy 10 m 

hosszú

KÉMÉNYKEFE

piktor.hu 

henger 

Ft890       
10 kg

tégla 

Ft990       
10 kg

drótos 

Ft1990      
db

-tól

rugós fejjel  

Ft3390      
db

-tól

Kályhából, kandallóból, 
grillezőből a kihűlt hamu  
(max. 50°C) felszívására 
• 800 W teljesítmény
• 20 literes fém tartály
• Mosható szűrő
• Fém gégecső, alu csővég
• Könnyű: 3,3 kg
• 230 V

HAMUPORSZÍVÓ
FHP800

KANDALLÓKHOZ

Extra erős tisztítóhatás
• Csillogó felület
• Tisztít és zsírtalanít
500 ml (1980 Ft/l)

KÁLYHA – KANDALLÓ 
ÜVEGTISZTÍTÓ
KITTFORT

Ft990        
500 ml

 

Ft13490 
db

 

Fehér kockás, oldószeres 
kandalló és grill 
alágyújtós
• Extra intenzív gyújtóhatás
• 10 percig ég 1 kocka
doboz (6 Ft/db)

KANDALLÓ ALÁGYÚJTÓS
FLAMMAT

  

Ft280       
doboz  (48 kocka)

0,5 mm falvastagságú
Ø=105-120-130-150 mm

1 mm falvastagságú
Ø=120-130-150-160 mm

Füstcső:  
250, 400, 800 mm
hosszban

Füstcső:  
300, 500, 1000 mm 
hosszban

Könyökcső:  
90 vagy 120 fokos

Könyökcső:  
90 vagy 120 fokos

Falhüvely Falhüvely

Csőrózsa Szűkítő csőhöz 
több méretben

Csőbilincs Szűkítő kéményhez
több méretben

 

KAPHATÓ 

MÉG:

faldugók  

füstcső bilincsek

szűkítők

/ db
Ft-tól1690    / db

Ft-tól2890    

/ db
Ft-tól2650     / db

Ft-tól4250    
/ db

Ft-tól1350    
/ db

Ft-tól2190    
/ db

Ft-tól2350    

/ db
Ft-tól1090    

/ db
Ft-tól1090 

/ db
Ft-tól1290    

1 év
GARANCIA

            EXTRA  
KEDVEZMÉNYEINK
30 000 Ft felett: -3%   
50 000 Ft felett: -5%  

100 000 Ft felett: -7%
Részletek az üzletben 

és a webshopon.

%
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https://piktor.hu/088514-flammat-kandallo-alagyujtos-
https://piktor.hu/fustcsovek-es-kiegeszito-idomok
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/S8OpbcOpbnlrZWZl/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/076115-hamuporszivo-fhp800
https://piktor.hu/090721-uvegtisztito-kalyha-kandallo-500-ml
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/RmFicmlrZXR0IA==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/extra-kedvezmenyeink


EGÉSZSÉGBARÁT FALFESTÉKEK

TEHO ABLAKFESTÉK
TIKKURILA

VALTTI FAOLAJ
TIKKURILA
Oldószeres faolaj kültéri felületekre

Gyorsan száradó, olaj alapú festék 
kifejezetten nyílászárókra
• Ablakkeretek, ajtók, fakeretek, 

kültéri bútorok festésére
• Selyemfényű
• Fehér
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (7767 Ft/l)  |  2,7 l (6922 Ft/l) 

• Csökkenti a fa berepedezését
• Keményfa, hőkezelt fa, 

impregnált fa, nyers fa-
felületekre kifejezetten ajánlott

• Kerti bútorok, teraszok, mólók 
fa felületeinek kezelése

• Színtelen
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (5056 Ft/l)  |  2,7 l (4537 Ft/l) 

JOKER FALFESTÉK
TIKKURILA Oldószermentes, selyemfényű, dörzsölésálló, 

jól mosható, latex beltéri falfesték 
• Fokozottan környezet- és egészségbarát
• Gyerekszobába különösen ajánlott:  

asztma, allergia ellenes
• Tűri a tisztítószereket és a gyengébb oldószereket
• Fehér
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (5944 Ft/l)  |  2,7 l (5330 Ft/l) 

Ft5350 
0,9 l

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

VALTTI OPAQUE  
VASTAGLAZÚR
TIKKURILA
Félmatt, vízhígítású, speciális 
rugalmas vastaglazúr

• A fa mintázata látszódik
• Védi a fát a nedvesség ellen
• Kültéri ablakkeretek, ajtók, 

kerti tárolók, kerítések 
festésére

• Fehér
• Több száz színben 

üzletünkben  
azonnali színkeveréssel

• UV-sugárzás ellen a 
színezett változat véd

0,9 l (7656 Ft/l)  |  2,7 l (6885 Ft/l) 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

• Színét sokáig megőrzi
• Környezetbarát
• Allergiások számára ajánlott termék
• Szennyeződésnek, pornak fokozottan ellenáll
• Nagyon kiadós
• Fehér
• Több száz színben üzletünkben azonnali színkeveréssel
0,9 l (4944 Ft/l)  |  2,7 l (4404 Ft/l) 

Ft4450 
0,9 l

 
Ft11890        

2,7 l

 

Ft14390        
2,7 l

 

Ft18990         
2,7 l

 

OTEX TAPADÓ ALAPOZÓ
TIKKURILA

Gyorsan száradó, különleges 
tapadóképességű, univerzális alapozó 
• Csempe, üveg, üvegháló, PVC, 

alumínium, cink, horganyzott acél 
felületeken is kiválóan tapad

0,9 l (7767 Ft/l)  |  2,7 l (7033 Ft/l) 

Ft6990 
0,9 l

 

ÚJ
TERMÉK

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

PROFI FAÁPOLÁS

UNICA AKVA ZOMÁNCFESTÉK
TIKKURILA Vizes bázisú selyemfényű kültéri zománcfesték, 

nyílászárók, kerti bútorok festésére
• Ipari eljárással festett, lakkozott vagy lazúrral 

kezelt felületek felújító festésére is
• Fehér
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (4878 Ft/l)  |  2,7 l (4367 Ft/l) 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

PANSSARI AKVA FÉMFESTÉK
TIKKURILA

Félmatt, kültéri festék fém  
felületek festésére
• Fémborítású tetőszerkezetekre, acél 

szerkezetekre pl. ereszcsatornák, 
védőburkolatok

• Fehér
• Több száz színben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
0,9 l (5278 Ft/l)  |  2,7 l (5277 Ft/l) 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

TÖBB EZER  
SZÍNBEN azonnali  
bolti színkeveréssel

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

A színes változatok  

2 rétegben  

lefestve, akár  

8 évig is  

tartósak.

TIPP

Ft14250         
2,7 l

 

Ft11790         
2,7 l

 

Ft18690         
2,7 l

 

Ft4750         
0,9 l

 

Ft4390         
0,9 l

 

Ft6990         
0,9 l

 

Ft4550 
0,9 l

 Ft6890 
0,9 l

 

Ft12250         
2,7 l

 Ft18590         
2,7 l

 

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

VIZES
HÍGÍTÁSÚ

OPTIVA 5 FALFESTÉK
TIKKURILA
Kiváló fedőképességű, vizes bázisú,  
selyemmatt, mosható, latex beltéri falfesték 
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https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VGlra3VyaWxh/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/T3B0aXZhIDUgZmFsZmVzdMOpaw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/Sm9rZXIgZmFsZmVzdMOpaw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/052329-tikkurila-otex-ap-tapado-alapozo-feher-0-9-l
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VW5pY2Eg/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VmFsdHRpIE9wYXF1ZSA=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VGVobyBhYmxha2Zlc3TDqWs=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VmFsdHRpIEZhb2xhag==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/UGFuc3NhcmkgQWt2YSBmw6ltZmVzdMOpaw==/keyword_begin/0/page/1/


1.  Mindent megkapsz egy helyen  
(kiegészítőket is: kezdősínt, élvédőt, dűbelt, stb.)

2.  Azonnal viheted készletről

3.  A vakolatot több ezer színből választhatod ki

4.  Mennyiségi kedvezményt adunk még az akciós rendszerárból is 
(pl. 200 m2 felett -4%)

5.  Időtálló minőséget kapsz  
(10 év garancia)

6.  Ingyen házhoz szállítjuk  
(részletek a honlapunkon  
vagy az üzletben)

7.  Ha elfogyott a vakolat  
a munka közben, röpke  
percek alatt tudjuk  
ugyanazt a színt  
kikeverni

8. AKRIL VAKOLAT  
kis kiszerelésben is  
(7 kg): kéményre,  
kisebb felületekre,  
próbaszínnek

 

Jubizol NORMÁL 
rendszerelemek

Jubizol GRAFITOS  
rendszerelemek

Jub EPS ragasztóhabarcs
Jubizol üvegszövet

Jubizol Unigrund vakolatalapozó
Jubizol Acryl Finish XS vakolat

1,5 mm-es, fehér, simított akril vakolat, vízlepergető,  
algásodás gátló, elemi szálakkal erősített

10 cm-es  
EPS normál polisztirol lap

10 cm-es  
EPS grafitos polisztirol lap

  Ft /m2   3599 

HŐSZIGETELŐ  
RENDSZER

Ft /m2   4165 

A közölt árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 
Egyes képek csak illusztrációk, csupán felhasználási javaslatként szolgálnak. PIKTOR  Győr   |   Érvényes: 2020. október 9–31-ig, a készlet erejéig. 

Ingyenes 
parkoló

EXTRA kedvezményeink:  30 000 Ft felett 3%,  50 000 Ft felett 5%,  100 000 Ft felett 7%.  Kivéve a külön megjelölt (egyedi és fixáras) termékek. Részletek az üzletben és webshopon. 

ÁrajánlatIngyenes 
bemutató

Színkártya  
bérbeadás

Azonnali 
színkeverés

Hírlevél Webshop 

PRÉMIUM
MINŐSÉG

Miért a PIKTORban érdemes megvenni?

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

KULIRPLAST 1.8 PREMIUM 
LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT
JUB  
Természetes márvány szemcsékből (1.8 mm)
• Hosszú élettartam, kiváló UV-állóság
• Nem fakul, akár gőzborotvával is tisztítható
• Magas vízlepergető képesség
• Hosszú ideig ellenáll a gombásodásnak, 

penésznek
• 10 színben készleten, többi rendelésre
25 kg (588 Ft/kg)

LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT

Azt már  

úgyis tudod,  

hogy a minőségi  

hőszigeteléssel

• pénzt spórolsz magadnak

• kellemes klíma lesz  

a lakásodban

• értékesebb lesz  

a házad

1 0ÉV
GARANCIA

Grafitos 

polisztirol  

ELŐNYE

• 20%-kal jobb 

hőszigetelő 

képesség

LÁBAZATI  
HŐSZIGETELŐ LAP
AUSTROTHERM  |  XPS TOP P  
Extrudált polisztirol lap, 
homlokzati hőszigetelő 
rendszerek lábazatának 
kialakítására
• Érdesített felületű:  

a ragasztóanyag fokozott  
tapadását teszi lehetővé

• Több méretben:  
20 – 80 mm-ig

 

Ft 14690
25 kg

ÚJ
TERMÉK

ÚJ
TERMÉK

VAKOLAT SZÁRADÁSGYORSÍTÓ  
KONCENTRÁTUM
POLI-FARBE
Hideg időben és magas páratartalom  
mellett is lehetővé teszi a kivitelezést
• Diszperziós és szilikon nemesvakolatokhoz
• Egy flakon (100 g) száradásgyorsító  

25 kg vakolathoz elegendő
100 ml (17500 Ft/l)

 

Ft1750       
100 g

Ajándék- 
utalvány 

Piktor 
Bisztró

Házhoz  
szállítás

Bankkártyás  
fizetés

50 mm 

Ft2420 
m2

https://piktor.hu/076401-poli-farbe-vakolat-szaradasgyorsito-koncentratum
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/S3VsaXJwbGFzdCA=/keyword_begin/0/page/1/

